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OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH
POVRŠIN V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

1. UVOD
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93 in 30/98) v 9. členu
določa, da se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih
služb, ki so določeni kot javno dobro uporabljajo samo na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ter da lokalna skupnost predpiše pogoje in načine javne,
posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih
javnih služb. Mestna občina Novo mesto ima tako sprejet Odlok o posebni in podrejeni
rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 89/04). Od sprejetja
odloka v juliju 2004 se je pri izvajanju le tega pojavilo več problemov, zato predlagamo
spremembe in dopolnitve odloka v smislu omejevanja posebne rabe javnih površin za
določene dejavnosti, ki ne sodijo v mestno jedro in center mesta.
2. OBRAZLOŽITEV ODLOKA
V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: osnovni odlok) le tega
spreminjamo in dopolnjujemo zaradi:
- uskladitve pomanjkljivosti glede na opažene napake pri izvajanju le – tega,
- ukrepov, ki so potrebni za ohranitev videza starega mestnega jedra,
- vzpostavitev dodatnih pogojev za nemoteno posebno in podrejeno rabo javnih
površin in preventivo pred neenotnimi zasedbami javnih površin na Novem trgu
in Glavnem trgu,
- drugih napak v odloku.
Prvi člen odloka zajema korekcijski popravek druge alineje prvega odstavka 5. člena in
se namesto besed druga in tretja alineja 12. člena, napisanih v oklepaju spremeni v
prva in druga alineja 12. člena.
Tretji člen odloka zajema korekcijski popravek tako, da se beseda nad zamenja z na in
se po novem glasi: »- za postavitev prodajnih avtomatov na javno površino (14. člen),«.
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V četrtem členu odloka se iz oklepaja izpusti »9. člen«, ki nalaga, da stranka lahko
pridobi dovoljenje za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom
na podlagi javnega razpisa. Takšna dikcija v praksi ne more zaživeti, saj bi se tako za
posebno rabo javne površine za namene gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim
obratom, na podlagi javnega razpisa prijavila katera koli stranka in bi bil s tem tako
lahko izločen gostinski obrat, pred katerim stoji gostinski vrt. To pa v praksi ni
izvedljivo.
Peti člen odloka zajema korekcijske popravke, in sicer oštevilčenje odstavkov.
V zadnjem letu se je zelo povečalo povpraševanje po postavitvi premičnih prodajnih
objektov za prodajo hitre hrane. Zaradi povečanega števila vlog in s tem posledično
izdanih dovoljenj za postavitev premičnih prodajnih objektov, pa bi javne površine
izgubile osnovni namen – prostor za nemoteno gibanje pešcev. Hkrati bi se s
postavitvijo premičnih prodajnih objektov zasedel prostor, ki je namenjen
manipulativnim potem, dostavi, zaprlo bi se obračališče ob šesterokotniku na Novem
trgu, pa tudi pešci bi imeli manj prostora za zadrževanje na območju Novega trga in
tudi Glavnega trga. Zaradi neenotnosti oblike in zunanjega zgleda prodajnih objektov pa
bi v končni fazi le te tudi kazile center Novega mesta in starega mestnega jedra. V
odloku ni omejitev za postavitev omenjenih objektov, strokovne službe občinske uprave
pa ne smejo ravnati po diskrecijskem načelu. Zato v šestem členu odloka predlagamo
spremembo 13. člena osnovnega odloka, in sicer se spremeni tretji odstavek 13. člena,
tako da se za prvim stavkom doda: »Na območju ureditvenega načrta Novi trg v Novem
mestu, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg
Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/06) in na območju ki ga ureja Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenski list
št. 12/91 in obvezna razlaga Uradni list RS, št. 96/00), je prepovedana postavitev
premičnih prodajnih objektov za prodajo drugih živil, razen živil, ki se prodajajo v okviru
ekološke tržnice.« S to dikcijo se onemogoči postavitev premičnih prodajnih objektov na
območju mestnega jedra ter Novega trga. Izvzeta so živila, ki se prodajajo na ekološki
tržnici na stojnicah katerih namen je oživljanje starega mestnega jedra.
Sedmi člen odloka zajema spremembo 15. člena osnovnega odloka, tako, da se
zamenja besedna zveza »…iz torbe in posebnih vozičkov, ne pa iz provizorijev«,
spremeni v »…le iz torbe ali pa iz posebnih vozičkov.«
Osmi člen odloka zajema spremembo 17. člena osnovnega odloka in sicer se beseda
pismeno zamenja z besedo pisno.
Deveti člen odloka natančneje definira objekt iz prvega odstavka 18. člena osnovnega
odloka in sicer se beseda »objekt« zamenja z besedno zvezo »turistična in druga
signalizacija…«.
Deseti člen odloka vsebuje dopolnitev 19. člena osnovnega odloka, in sicer z določbo,
da v kolikor stranka javne površine, ki jo je uporabljala ne vzpostavi v prvotno stanje,
lahko občinski inšpektor vzpostavitev v prvotno stanje določi na stroške stranke.
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V enajstem členu odloka se kazenske določbe spreminjajo skladno z novo zakonodajo s
področja zakona o prekrških, ter z uvedbo evra.
Dvanajsti člen odloka določa črtanje tretjega odstavka 23. člena osnovnega odloka.
Vzpostavitev javne površine v prvotno stanje na podlagi ukrepanja inšpektorja je zajeto
že v popravku 19. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni
občini Novo mesto.
V trinajstem členu odloka se črta 25. člen odloka, saj zaradi spremembe zakonodaje s
področja glob le ta ni več uporaben.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj odloka je dodatna vzpostavitev pogojev za podrejeno in posebno rabo javnih
površin v Mesti občini Novo mesto ter prilagoditev odloka novi zakonodaji.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMELO SPREJETJE
ODLOKA
Sprejetje odloka za Mestno občino Novo mesto predstavlja zmanjšanje prihodkov iz
naslova komunalne takse za morebitno posebno rabo javnih površin na Novem trgu, kar
predstavlja okoli 600,00 EUR/leto od premičnega prodajnega objekta.
5. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Glede na to, da vsebuje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o posebni
in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto, manj zahtevne spremembe
in dopolnitve, Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da na podlagi
93. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
111/01 in 72/05) po obravnavi zadeve na svoji seji predlagani odlok sprejme po
skrajšanem postopku.

Pripravila:
Simona Pavlič
Vodja oddelka:

Direktor

mag. Jože Kobe

mag. Sašo Murtič
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PREDLOG
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS št. 102/04, 14/05-popr., 111/05,
120/06), Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07), in Statuta Mestne
občine Novo mesto MONM-UPB-1 (Uradni list RS, št. 96/06) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na _______ seji dne___________sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih
površin v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 89/04 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Spremeni se druga alineja prvega odstavka 5. člena odloka in se po novem glasi:
»- za postavitev premičnih prodajnih objektov (prva in druga alineja 12. člena),«
3. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 5. člena odloka in se po novem glasi:
»- za postavitev prodajnih avtomatov na javno površino (14. člen),«
4. člen
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 6. člena odloka, tako, da se izpusti zadnji
besedi v oklepaju, in se po novem glasi:
»- za postavitev gostinskega vrta (10. člen),«
5. člen
Spremeni se 12. člen odloka in se po novem glasi:
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na travnatih delih zelenih
površin, je dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo:
– kostanja, sladoleda in drugih živil,
– blaga pred vhodom trgovin.
(2) Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih objektov se izda za sezonski čas
ali čas do enega leta.
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 13. člena odloka in se po novem glasi:
»(3) Druga živila se prodajajo le iz premičnih prodajnih objektov, ki so primerni
vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini. Na območju ureditvenega načrta Novi trg v
Novem mestu, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta
Novi trg Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/06) in na območju ki ga ureja Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski
Dolenski list 12/91 in obvezna razlaga Uradni list RS, št. 96/00), je prepovedana
postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo drugih živil, razen živil, ki se
prodajajo v okviru ekološke tržnice.«
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7. člen
Prvi odstavek 15. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»(1) Na prodajnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena prodaja časopisov le iz
torbe ali pa iz posebnih vozičkov.«
8. člen
Zadnja alineja 17. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»- o dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pisno sporočilo pristojnemu oddelku.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena odloka in se po novem glasi:
»(2) Turistična in druga signalizacija iz prejšnjega odstavka se postavlja skladno s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.«
10. člen
V 19. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Če stranke v roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne vzpostavijo javne površine v
prvotno stanje, ga na stroške stranke vzpostavi pooblaščeni vzdrževalec javnih
površin.«
11. člen
Besedilo 22. člena odloka se po novem glasi:
»(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18. in 19. členom.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi
odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
12. člen
Črta se tretji odstavek 23. člena.
13. člen
Črta se 25. člen.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 015-06-1/2004-1805
Novo mesto
Župan
Alojzij Muhič dipl. ekon.
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